
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć i zabaw. 

Wtorek 31.03.2020 

Temat dnia: „Pani Wiosna” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 

• rozwija umiejętności wokalne 

• doskonali poczucie rytmu 

• rozwija wrażliwość muzyczną 

• utrwala orientację w schemacie ciała i przestrzeni 

• rozwija sprawność fizyczną 

• pobudza swoją wyobraźnię 

• wypowiada się zdaniami 

• rozpoznaje i nazywa symptomy wiosny 

• wzbogaca wiedzę przyrodniczą 

• ćwiczy zdolności manualne podczas rysowania i wycinania 

 

1. „Poznajemy Panią Wiosnę” 

Pierwszą propozycją jest nauka piosenki pt. „Pani Wiosna” słowa: Urszula Kozłowska, 
muzyka: Barbara Tartanus.  

Piosenkę mogą Państwo odtworzyć za pomocą niżej podanego linku. 
https://www.youtube.com/watch?v=BexH4JWzMP8  

 

1. Idzie, idzie Pani Wiosna 

cicho na paluszkach, 

taka piękna i radosna 

jak bajkowa wróżka. 

 

Ref. Obudź się niedźwiadku już, 

Wiosna jest tuż, tuż! 



 

2. Idzie Wiosna kolorowa, 

ma w koszyku kwiatki. 

Pragnie nimi obdarować 

dzieci i niedźwiadki. 

 

Ref. Obudź się niedźwiadku już, 

Wiosna jest tuż, tuż! 

 

Bardzo prosimy rodziców o zapoznanie dzieci z tekstem i melodią piosenki. 

 

2. „Nasza Pani Wiosna” 

Po wysłuchaniu piosenki można dzieciom zadać następujące pytania: 

• O czym jest piosenka? 

• Jak wygląda i co robi w piosence Pani Wiosna? 

• Jakie znasz inne zwierzęta budzące się ze snu zimowego? 

• Czy piosenka jest smutna, czy wesoła? 

• Czy piosenka jest wolna, czy szybka? 

 

3. „Tańczymy razem z Panią Wiosną” 

Następnie niech dzieci spróbują zaśpiewać piosenkę, ilustrując ruchem jej treść oraz 
rytmicznie klaskać lub tupać do refrenu. 

 

4. „Zbudź się niedźwiadku” 

Piosenkę można również wykorzystać do zabawy ruchowej z elementem czworakowania. 
Podczas muzyki dzieci czworakują, w trakcie pauzy zatrzymują się i przykucają. (3x) 

 

5. „Pani Wiosna” 

Następnie proponujemy dzieciom wykonanie pracy plastycznej.  

 



Potrzebne materiały to: kartka A-4, ołówek, kredki ołówkowe lub gliniane, nożyczki, 
kolorowy papier- wycinanki, klej.  

Dzieci rysują samodzielnie lub z pomocą rodzica postać Pani Wiosny zachowując wszystkie 
części ciała. Potem kolorują obrazek według własnego pomysłu z użyciem wiosennych barw. 
Później wycinają z kolorowego papieru dowolne elementy, kojarzące się z wiosną np. słońce, 
kwiaty, trawę, ptaki i przyklejają je na obrazku. Po skończonej pracy wypowiadają się całymi 
zdaniami na temat swojego obrazka. 

 

6. „Słonko świeci, deszczyk pada” 

Zachęcamy również do zabawy ruchowej z elementem skoku obunóż pt.  Dzieci swobodnie 
spacerują. Na hasło „Słonko świeci”- wykonują podskoki obunóż w górę, na hasło „Deszczyk 
pada”- przeskakują obunóż przez kałuże w przód i w tył, w lewo, w prawo. 

 

7. „Wiosenna pogoda” 

Ostatnią naszą propozycją są karty pracy znajdujące się w podręczniku s.38 oraz 39. 

Wiemy, że większość dzieci zostawiła podręczniki w przedszkolu zatem aby umożliwić 
realizowanie treści w nim zawartych, w naszym grupowym folderze „MISIE” znajduje się 
link odsyłający do flipbooka naszej 3 części książki, którą aktualnie realizujemy. Po 
odnalezieniu strony mogą Państwo wydrukować daną kartę pracy poprzez kliknięcie w 
symbol drukarki znajdujący się w prawym dolnym rogu.  

 

 

                                                    Gorąco pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy!  

                                                       Pani Beatka i Pani Justynka   

                      

 


